
Instrukce pro rodiče o placení stravného  

ve roce 2022 
Ceny obědů: 
1. – 4. tř              30,- Kč            měsíční  záloha  630,-Kč 

5. – 8. tř.      32,- Kč      672,-Kč 

9. tř.      35,-Kč      735,-Kč 
 

Platby : 

a) z běžného účtu - každý si sám zadá trvalý příkaz k úhradě od srpna do května na číslo účtu 

6679982/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu 21042002 (narození 21. 4. 2002), 

datum splatnosti do 20. v měsíci 

b) hotově - přímo v  bance kterýkoliv den na číslo účtu 6679982/0800, var. symbol  je datum  

narození dítěte ve formátu 21042002 (narození 21. 4. 2002), 

výjimečně v kanceláři školní jídelny poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující nebo den 

předem na celý měsíc, nikoli jednotlivé obědy 

 

Vyúčtování a vrácení přeplatků 

při hotovostní platbě si žáci přeplatek vyzvednou osobně v určený den na konci školního roku, 

při platbě z běžného účtu budou přeplatky odeslány na účet v červenci 2023 
 

Co musí udělat každý strávník před začátkem školního roku : 

ad a)   při neprovedené platbě z běžného účtu v srpnu zaplatit září hotově (viz bod Platby b) 

 

Pozor ! 

Noví žáci, pokud si nezajistí, po odevzdání přihlášky ke stravování,  trvalý příkaz v bance již od 

srpna, platí v měsíci září v hotovosti a další platby jsou od září do května, tj. měsíc předem vždy do 

20. v měsíci 

 

!!! Oběd na 1. září - nejsou žáci přihlášeni, oběd mají pouze ti žáci, kteří si jej přihlásí sami. 

Od 2. září budou přihlášeni na oběd ti žáci, jejichž platba bude zaregistrována v srpnu z bankovního účtu, 

nebo hotovostní platba. Prosím nahlásit pozdní nástup ke stravování (např. rekreace) nebo zrušení 

stravování.  

!!! Oběd na poslední školní den – vysvědčení 30. června- nejsou žáci přihlášeni, oběd mají pouze ti žáci, 

kteří si jej přihlásí sami 
 

Výdej oběda pomocí čipu  
každý žák je povinen použít k odebrání oběda buď městskou kartu  nebo si   koupí školní čip  

v kanceláři školní jídelny (dříve školní karty, které se už nevyrábí). Cena čipu je 130,- Kč,   

při ztrátě či poškození je nutné zakoupit nový. Čip je vlastnictvím žáka a poplatek nevracíme.  

Pokud si žák kartu nebo čip zapomene, vyzvedne si náhradní lísteček u vedoucí jídelny a pak může jít na 

oběd. 

 

Odhlášení oběda  
oběd můžete odhlásit den předem, pouze nemocní žáci týž den do 8 hodin ráno (10 žáků)  

na telefon jídelny 488 880 162, nebo 605 104 406, i SMS (na SMS neodpovídám), e-mailem 

jidelna@vrchlickeho.cz,   internetem na www.strava.cz, časový zámek 24.00 hod den předem.  

Poslední odhlášení před koncem školního roku je v pondělí 27. 6. 2022 

Při ukončení stravování – stěhování, přechod na jinou školu – prosím nahlásit v kanceláři ŠJ 

Výdej oběda pro nemocné je pouze první den nemoci, ostatní dny je třeba odhlásit 

(Školský zákon č. 561/2004 sb., § 119, Vyhláška o školním stravování č.107/2002 sb. odst. 9) 
 

 

Veronika Dušková, vedoucí školní jídelny 
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